
Załącznik nr 1   MP UKS 2020 Tomaszów Maz 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UKS-u   -   Niepotrzebne należy skreślić ! 
 
do startu w   MISTRZOSTWACH  POLSKI  UKS-ów 2020    
 

1. Uczniowski Klub Sportowy : ………………………………………….. w …………………….………….  

zgłasza zawodników    wg            Wariantu I       Wariantu II      Wariantu III     - niepotrzebne skreślić 

 

P- chłopcy – kat PUPILE   ….  rocznik 2007 i młodsi     

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

1  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

2  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

3  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

- prosimy o przyznanie miejsca dodatkowego dla zawodnika  

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

4  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

 

J - chłopcy – kat JUNIOR    ….  rocznik 2004-2006 

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

1  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

2  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

3  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

- prosimy o przyznanie miejsca dodatkowego dla zawodnika  

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

4  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

 

 

DRUŻYNA  CHŁOPCÓW     ….  rocznik 2004-2009     TAK – NIE - niepotrzebne skreślić 

 

1 GRY DRUŻYNOWE   

DMP UKS chłopców  

(dowolnych 3+1 zawodników z UKS-u tylko chłopaków)  

    

 

TAK / NIE 

niepotrzebne 

skreślić 

uwagi 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

50 zł 

 

 

 



 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UKS-u   -   Niepotrzebne należy skreślić ! 
 
do startu w   MISTRZOSTWACH  POLSKI  UKS-ów 2020    
 

1. Uczniowski Klub Sportowy : ………………………………………….. w …………………….………….  

zgłasza zawodniczki    wg            Wariantu I       Wariantu II      Wariantu III     - niepotrzebne skreślić 

 

P- dziewczyny – kat PUPILE   ….  rocznik 2007 i młodsi     

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

1  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

2  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

3  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

- prosimy o przyznanie miejsca dodatkowego dla zawodniczki 

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

4  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

 

J – dziewczyny  – kat JUNIOR    ….  rocznik 2004-2006 

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

1  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

2  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

3  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

- prosimy o przyznanie miejsca dodatkowego dla zawodniczki 

LP Imię i nazwisko zawodnika Kategoria Rocznik  nr licencji  opłata 

4  Pupil   150 zł 200 zł 50 zł 

- niepotrzebne skreślić 

 

 

DRUŻYNA  DZIEWCZĄT     ….  rocznik 2004-2009        TAK – NIE - niepotrzebne skreślić 

 

1 GRY DRUŻYNOWE   

DMP UKS chłopców  

(dowolnych 3+1 zawodników z UKS-u tylko chłopaków)  

    

 

TAK / NIE 

niepotrzebne 

skreślić 

uwagi 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

50 zł 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIE  OSÓB DOROSŁYCH  

 

- trener / opiekun I  

19         Mężczyzna / Kobieta 100 zł 100 zł 50 zł** 

 

 

 

-oraz dla dodatkowych opiekunów / kierowcy/ rodziców /inne/  * niepotrzebne skreślić  

19         Mężczyzna / Kobieta 200 zł 220 zł 50 zł** 

20         Mężczyzna / Kobieta 200 zł 220 zł  50 zł** 

 

 

1. telefon kontaktowy do Prezesa Klubu p. ……………….. ………………….. tel . …………… 

2. telefon kontaktowy do opiekuna zawodników na MP UKS p. …………………………… 

tel. ………………………………… tel. ……………………………. 

 

3. Uwagi: …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. W imieniu Zarządu Klubu, oświadczam, iż znany jest nam regulamin MP UKS-ów 2020, 
  oraz warunki udziału, opłaty i kary. Zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 
 

5.     dnia ……………………. miejscowość ………………………… 

Pieczątka Klubu                                                                       Pieczątka i podpis Prezesa Klubu 

                                                                                                   

……………………………….                                                       ………………………….. 

 

 

OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA   
 
 dn. 29.06.2020 r.  - termin wpływu zgłoszenia 
 dn. 05.07.2020 r.  - termin wpłaty na konto – po zatwierdzeniu  listy zgłoszenia  zaw.   

 
Kluby które dokonają zgłoszeń – zobowiązane są dowiedzieć się o ilości przyznanych 
miejsc np. telefonicznie lub lista startowa na www i na jej podstawie dokonują wpłat 
  (UWAGA: nie jest to konto PZBil !)  
  
kluby, które zgłoszą się poza terminem regulaminowym a limit miejsc oraz kwota dofinansowania 
tzw. osobo/starty  zostanie wyczerpana wtedy klub będzie musiał samemu organizować 
zawodnikom noclegi i wyżywienie, czyli bez tzw. zaplanowanego dofinansowania organizatorów! 


